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KEVAN LISÄELÄKESÄÄNTÖ 
 
Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 §:n nojalla 29. päivänä 
marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta 2004, 16. päivänä 
helmikuuta 2005, 15. päivänä joulukuuta 2006, 14. päivänä joulukuuta 2007, 11. päivänä 
joulukuuta 2008, 9. päivänä joulukuuta 2010, 9. päivänä joulukuuta 2011, 12. päivänä joulukuuta 
2012, 4. päivänä joulukuuta 2013, 4. päivänä joulukuuta 2014 ja 2. päivänä joulukuuta 2016 
hyväksymä. Kevan valtuuskunnan lain Kevasta 8 §:n nojalla 1. päivänä joulukuuta 2017, 30. 
päivänä marraskuuta 2018, 5. päivänä maaliskuuta 2020 hyväksymä. Kevan hallituksen lain 
Kevasta 9 §:n nojalla 14. päivänä joulukuuta 2022 hyväksymä.  
 
1 luku 
Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki 
 
1 § 
Kunnallinen palvelussuhde 
1 mom. 
Julkisten alojen eläkelain (81/2016) 8 §:n mukaisen lisäeläketurvan järjestäneeseen jäsenyhteisöön 
virka- tai työsuhteessa (kunnallinen palvelussuhde) olleen viranhaltijan tai työntekijän kuoltua 
hänen jäljempänä 4 §:ssä tarkoitetuille edunsaajilleen maksetaan taloudellista tukea siten, kuin tässä 
lisäeläkesäännössä määrätään. Perhehoitolain (263/2015) 3 §:ssä ja omaishoidontuesta annetun lain 
(937/2005) 2 §:ssä tarkoitetun toimeksiantosopimuksen ja kunnallisen luottamustoimen perusteella 
ei synny oikeutta taloudelliseen tukeen. (2.12.2016) 
 
2 mom. (15.12.2006) 
Taloudellinen tuki maksetaan vain yhden kunnallisen palvelussuhteen perusteella. Rinnakkaisista 
kunnallisista palveluista tukea suoritetaan sen palvelun perusteella, jossa saatu ansiotulo on suurin. 
 
2 § 
Edunjättäjä 
1 mom. 
Tukea suoritetaan jäljempänä lueteltuja poikkeuksia lukuun ottamatta viranhaltijan ja työntekijän 
jälkeen, joka on kuollut jäsenyhteisön palveluksessa ollessaan tai kolmen vuoden kuluessa 
kunnallisen palvelussuhteen päättymisestä (edunjättäjä). (15.12.2006) 
 
2 mom. 
Taloudellisen tuen piiriin kuuluu edunjättäjä, 
1) jonka kunnallinen palvelussuhde on jatkunut yhdenjaksoisesti vähintään kuukauden ja 
palvelussuhteesta tuleva ansio on vähintään työntekijän eläkelain (395/2006) 141 §:ssä tarkoitettu 
työansio kerrottuna luvulla 6 tai 
2) jolla on viimeisen kunnallisen palvelussuhteen päättymistä edeltäneen kuuden kuukauden aikana 
kertynyt työansioita vähintään työntekijän eläkelain 141 §:ssä tarkoitettu työansio kerrottuna luvulla 
18. (15.12.2006) 
 
3 § 
Tuen piirissä säilyminen 
1 mom. 
Taloudellista tukea ei makseta edunjättäjän jälkeen, kun: 
1) on kulunut kolme vuotta siitä, kun hänen kunnallinen palvelussuhteensa päättyi; 
2) kumottu (5.3.2020) 



  
 

2 
 

3) hän seuraavan työ- tai virkasuhteen taikka maatalousyrittäjätoiminnan perusteella kuuluu 
vastaavan turvajärjestelmän piiriin; 
4) hän kunnallisen palvelussuhteen päättyessä kuuluu vastaavan turvajärjestelmän piiriin 
rinnakkaisen työ- tai virkasuhteen taikka maatalousyrittäjätoiminnan perusteella ja hänen tästä 
muusta toiminnasta saamansa ansiotulo on suurempi kuin kunnallisen palvelussuhteen perusteella 
saatu ansiotulo; 
5) hän alkaa saada vanhuuseläkettä; tai 
6) hän täyttää 68 vuotta ja hänellä ei ole 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua kunnallista 
palvelussuhdetta. (2.12.2016) 
 
2 mom. 
Edellä 1 §:n 2 momentissa ja 4 kohdassa määrätyllä ansiotulolla tarkoitetaan kunnallisen 
palvelussuhteen, työ- tai virkasuhteen taikka maatalousyrittäjätoiminnan päättymispäivää 
välittömästi edeltäneen yhden kuukauden pituisen ajanjakson aikana tästä työ- tai virkasuhteesta 
taikka maatalousyrittäjätoiminnasta saatua ansiotuloa. Maatalousyrittäjän ansiotulona pidetään 
hänelle maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) säännösten mukaan vahvistettua työtuloa. 
Maatalousyrittäjätoimintaan ja maatalousyrittäjään rinnastetaan myös maatalousyrittäjän eläkelain 
mukainen apurahan saaja. (2.12.2016) 
 
3 mom. 
Tukea suoritetaan edunjättäjän jälkeen, joka on lakisääteisellä perhevapaalla. (15.12.2006) 
 
4 mom. 
Jos kunnallinen palvelussuhde päättyy samana päivänä, jolta viimeksi maksettiin palkkaa, 
palvelussuhteen katsotaan päättyneen kyseisenä päivänä. Jos palvelussuhde jatkuu tätä pitempään, 
kertyneet vuosilomapäivät ja työajan lyhennyspäivät lisätään palvelussuhteen päättymisajankohtaa 
määriteltäessä siihen päivään, jolta tehdyn työajan tai sairausajan palkkaa viimeksi maksettiin. 
(15.12.2006) 
 
5 mom. 
Vanhuuseläkkeenä pidetään sekä lakisääteistä että vapaaehtoista eläkettä, joka tarkoittaa lopullista 
ratkaisua eläkkeelle siirtymisestä iän perusteella. (2.12.2016) 
 
4 § 
Edunsaajat 
1 mom. 
Taloudelliseen tukeen ovat oikeutettuja seuraavat edunsaajat: 
1) edunjättäjän puoliso; ja 
2) kumottu 2.12.2016 
3) edunjättäjän alle 22-vuotiaat lapset (9.12.2011). 
4) kumottu 9.12.2011 
 
2 mom. 
Puolisolla tarkoitetaan  
1) aviopuolisoa ja rekisteröidyn parisuhteen osapuolta;  
2) henkilöä, jonka kanssa edunjättäjä kuollessaan eli jatkuvasti yhteisessä taloudessa 
avioliitonomaisissa olosuhteissa ja jonka kanssa edunjättäjällä oli tai oli ollut yhteinen lapsi tai 
jonka kanssa edunjättäjällä oli julkisen notaarin oikeaksi todistama sopimus keskinäisestä 
elatuksesta; (2.12.2016) tai 
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3) henkilöä, jonka kanssa edunjättäjä kuollessaan eli jatkuvasti yhteisessä taloudessa 
avioliitonomaisissa olosuhteissa ja yhteistaloutta oli jatkunut yhdenjaksoisesti ennen edunjättäjän 
kuolemaa vähintään viisi vuotta. (5.3.2020) 
 
Yhteisellä taloudella tarkoitetaan kohdassa 3, että henkilöllä oli edunjättäjän kanssa sama osoite 
väestötietojärjestelmässä edunjättäjän kuollessa ja tästä taaksepäin laskettuna yhdenjaksoisesti 
vähintään viisi vuotta. (5.3.2020) 
 
3 mom. 
Taloudelliseen tukeen on oikeutettu vain yksi puoliso. Edellä 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla 
puolisolla ei ole oikeutta taloudelliseen tukeen, jos  
edunjättäjä oli kuolleessaan edellä tarkoitetussa avoliitossa ja hakemus avioliiton tai rekisteröidyn 
parisuhteen purkamisesta oli vireillä. Edellä 2 momentin 2 tai 3 kohdassa tarkoitetulla avopuolisolla 
ei ole oikeutta taloudelliseen tukeen, jos edunjättäjä oli kuolleessaan avioliitossa tai rekisteröidyssä 
parisuhteessa eikä hakemus avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen purkamisesta ollut vireillä. 
(5.3.2020) 
 
4 mom. 
Edunjättäjän lapsella tarkoitetaan 
1) edunjättäjän omaa lasta; 
2) kumottu 2.12.2016  
3) aviopuolison lasta, jonka huoltaja mainittu aviopuoliso on tai on ollut lapsen täysi-ikäisyyteen 
saakka; ja 
4) kumottu 2.12.2016  
5) lasta, jonka elatuksesta edunjättäjä on omassa kodissaan tai muutoin huolehtinut. (15.12.2006) 
 
5 § 
Tuen määrä 
1 mom. 
Taloudellista tukea suoritetaan seuraavasti: 
Edunjättäjän ikä 
kuolinhetkellä 

Leskenosuus 
euroa 
2023 

 
 
2019-2022 

 
 
2018 

 
 
2015-2017 

 
 
2014 

 
 
2013 
 

     

- 49 17 190 16 720 16 550 16 430 16 360 16 210      
  50 16 060 15 620 15 460 15 350 15 280 15 140      
  51 14 920 14 510 14 360 14 260 14 200 14 070      
  52 13 750 13 370 13 230 13 130 13 070 12 950      
  53 12 620 12 270 12 140 12 050 12 000 11 890      
  54 11 510 11 190 11 070 10 990 10 940 10 840      
  55 10 350 10 060 9 960 9 890 9 850  9 760      
  56 9 220 8 960 8 870 8 800 8 760  8 680      
  57 8 140 7 910 7 830 7 770 7 730  7 660      
  58 6 930 6 740 6 670 6 620 6 590  6 530      
  59 5 800 5 640 5 580 5 540 5 510  5 460      
  60- 4 800 4 660 4 610 4 570 4 550  4 500      

 
2 mom. 
Lapsenosuus on 7 760 euroa (1.1.2023). 
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7 540 euroa vuosina 2021-2022, 7 460 euroa vuonna 2018, 7 400 euroa vuonna 2015-2017, 7 370 
euroa vuonna 2014, 7 300 euroa vuonna 2013, 7 100 euroa vuonna 2012, 7 020 euroa vuonna 2011; 
6 920 euroa vuonna 2009; 6 660 euroa vuonna 2008; 6 490 euroa vuonna 2007; 6 290 euroa vuonna 
2006 ja 2005 ja 6 170 euroa vuonna 2004. 
 
3 mom. 
Leskenosuuteen lisätään lapsenosuus jokaisesta edunjättäjältä jääneestä edunsaajana olevasta 
lapsesta. Jos ainoastaan lapsilla on oikeus taloudelliseen tukeen, leskenosuuteen lisätään niin ikään 
lapsenosuus jokaisesta edunjättäjältä jääneestä edunsaajana olevasta lapsesta. (5.3.2020) 
 
4 mom. 
Mikäli edunjättäjä on kuollut tapaturmaisesti, korotetaan suoritettavaa määrää 50 prosentilla. 
Tapaturmalla tarkoitetaan ulkoisesta tekijästä johtuvaa äkillistä ja odottamatonta tapahtumaa, joka 
aiheuttaa edunjättäjälle vamman tai sairauden. (2.12.2016) 
 
5 mom. 
Tuki maksetaan edunjättäjän kuolinvuonna voimassa olleiden rahamäärien mukaisena. 
 
6 § 
Tuen jakaantuminen edunsaajien kesken 
Jos edunsaajina on puoliso ja 4 §:n 4 momentissa tarkoitettuja lapsia, maksetaan leskenosuus 
puolisolle ja lapsenosuus kullekin lapselle. Jos edunsaajina on pelkästään 4 §:n 4 momentissa 
tarkoitettuja lapsia, koko maksettava määrä jaetaan heidän kesken tasan. (15.12.2006) 
 
7 § 
Selvitystä edunjättäjän kuolemasta ei voida esittää 
Tämän eläkesäännön mukainen tuki voidaan myöntää, vaikka selvitystä edunjättäjän kuolemasta ei 
voida esittää, jos on todennäköistä, että edunjättäjä on kuollut. 
 
8 § 
Oikeuden vanhentuminen 
Edunsaaja menettää oikeutensa tämän luvun mukaiseen tukeen, jos hän ei ole hakenut sitä 
kymmenen vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana edunjättäjä on kuollut. 
(5.3.2020) 
 
9 § 
Viivästyskorotus 
1 mom. 
Taloudellinen tuki tai sen riidaton osa on suoritettava viivytyksettä ja viimeistään yhden kuukauden 
kuluttua siitä, kun sitä koskeva hakemus sekä riittävät tiedot ja selvitykset oikeudesta taloudelliseen 
tukeen tai sen riidattomaan osaan on esitetty eläkelaitokselle. (2.12.2016) 
 
2 mom. 
Muutoin noudatetaan soveltuvin osin, mitä julkisten alojen eläkelain 126 §:ssä ja 127 §:n 2-4 
momentissa on säädetty eläkkeen korotuksesta. (2.12.2016) 
 
10 § 
Viittausmääräykset ja palvelussuhteen alkaminen 
Kunnallisen palvelussuhteen katsotaan alkaneen silloin, kun edunjättäjä on ryhtynyt hoitamaan 
virkaansa tai tekemään työtään. Muutoin noudatetaan soveltuvin osin vastaavasti, mitä eläkkeestä 
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säädetään julkisten alojen eläkelain 64 §:n 2 momentissa,106 §:ssä, 110 §:ssä, 111 §:ssä, 123 §:ssä, 
135 §:n 1 momentissa sekä 9 luvussa. (2.12.2016) 
 
2 luku 
Ylimääräinen eläke 
 
11 § 
Ylimääräisen eläkkeen myöntäminen 
Eläkelaitos voi harkintansa mukaan erityisistä syistä myöntää ylimääräisen eläkkeen. Ylimääräisenä 
eläkkeenä voidaan myöntää myös perhe-eläke. Ylimääräiselle eläkkeelle ei makseta 
viivästyskorotusta. 

 
KEVAN LISÄELÄKESÄÄNNÖN VOIMAANTULOMÄÄRÄYKSET 
 
Lisäeläkesääntö tulee voimaan 1. päivänä elokuuta 2003. 
 
Lisäeläkesääntöön 24. päivänä huhtikuuta 2003 hyväksyttyjen muutosten 
voimaantulomääräykset: 
Lisäeläkesäännön muutokset tulevat voimaan 1. päivänä toukokuuta 2003. 
Muutoksia sovelletaan taloudelliseen tukeen edunjättäjän jälkeen, joka on kuollut 1. päivänä 
tammikuuta 2003 tai sen jälkeen. 
 
Lisäeläkesääntöön 15. päivänä huhtikuuta 2004 hyväksyttyjen muutosten 
voimaantulomääräykset: 
 
Lisäeläkesäännön muutokset tulevat voimaan 1. päivänä toukokuuta 2004. 
Muutoksia sovelletaan taloudelliseen tukeen edunjättäjän jälkeen, joka on kuollut 1. päivänä 
tammikuuta 2004 tai sen jälkeen. 
 
Lisäeläkesääntöön 16. päivänä helmikuuta 2005 hyväksyttyjen muutosten 
voimaantulomääräykset: 
 
Lisäeläkesäännön muutokset tulevat voimaan 1. päivänä maaliskuuta 2005. 
Muutoksia sovelletaan taloudelliseen tukeen edunjättäjän jälkeen, joka on kuollut 1. päivänä 
tammikuuta 2005 tai sen jälkeen. 
 
Lisäeläkesääntöön 15. päivänä joulukuuta 2006 hyväksyttyjen muutosten 
voimaantulomääräykset: 
 
Lisäeläkesäännön muutokset tulevat voimaan 1. päivänä tammikuuta 2007. 
Kunnallisen eläkelaitoksen lisäeläkesäännön muutoksia sovelletaan taloudelliseen tukeen, jossa 
edunjättäjä on kuollut 1. päivänä tammikuuta 2007 tai sen jälkeen. 
 
Taloudelliseen tukeen, joka myönnetään edunjättäjän jälkeen, jonka työkyvyttömyyseläkkeeseen on 
sovellettu ennen vuotta 2006 voimassa olleita kunnallisen eläkelain säännöksiä, sovelletaan tämän 
lisäeläkesäännön muutoksen voimaan tullessa voimassa ollutta 3 §:n 3 momenttia. 
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Lisäeläkesääntöön 14. päivänä joulukuuta 2007 hyväksyttyjen muutosten 
voimaantulomääräykset: 
 
Lisäeläkesäännön muutokset tulevat voimaan 1. päivänä tammikuuta 2008. 
Kunnallisen eläkelaitoksen lisäeläkesäännön muutoksia sovelletaan taloudelliseen tukeen, jossa 
edunjättäjä on kuollut 1. päivänä tammikuuta 2008 tai sen jälkeen. 

Lisäeläkesääntöön 11. päivänä joulukuuta 2008 hyväksyttyjen muutosten 
voimaantulomääräykset: 

Lisäeläkesäännön muutokset tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009. 
Muutoksia sovelletaan taloudelliseen tukeen edunjättäjän jälkeen, joka on kuollut 1 päivänä 
tammikuuta 2009 tai sen jälkeen. 
 
Lisäeläkesääntöön 9. päivänä joulukuuta 2010 hyväksyttyjen muutosten 
voimaantulomääräykset: 

Lisäeläkesäännön muutokset tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011. 
Muutoksia sovelletaan taloudelliseen tukeen edunjättäjän jälkeen, joka on kuollut 1. päivänä 
tammikuuta 2011 tai sen jälkeen. 
Eläkesäännön 3 §:n 1 momentin muutosta sovelletaan palvelussuhteeseen, joka on voimassa 1. 
päivänä tammikuuta 2011 tai sen jälkeen. 
 
Lisäeläkesääntöön 9. päivänä joulukuuta 2011 hyväksyttyjen muutosten 
voimaantulomääräykset: 
Lisäeläkesäännön muutokset tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.  
Muutoksia sovelletaan taloudelliseen tukeen edunjättäjän jälkeen, joka on kuollut 1. päivänä 
tammikuuta 2012 tai sen jälkeen. 
 
Lisäeläkesääntöön 12. päivänä joulukuuta 2012 hyväksyttyjen muutosten 
voimaantulomääräykset: 
Lisäeläkesäännön muutokset tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013. 
Muutoksia sovelletaan taloudelliseen tukeen edunjättäjän jälkeen, joka on kuollut 1. päivänä 
tammikuuta 2013 tai sen jälkeen. 
 

Lisäeläkesääntöön 4. päivänä joulukuuta 2013 hyväksyttyjen muutosten 
voimaantulomääräykset: 
Lisäeläkesäännön muutokset tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014. 
Muutoksia sovelletaan taloudelliseen tukeen edunjättäjän jälkeen, joka on kuollut 1. päivänä 
tammikuuta 2014 tai sen jälkeen. 
 

Lisäeläkesääntöön 4. päivänä joulukuuta 2014 hyväksyttyjen muutosten 
voimaantulomääräykset: 

Lisäeläkesäännön muutokset tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015. 



  
 

7 
 

Muutoksia sovelletaan taloudelliseen tukeen edunjättäjän jälkeen, joka on kuollut 1. päivänä 
tammikuuta 2015 tai sen jälkeen. 
 

Lisäeläkesääntöön 2. päivänä joulukuuta 2016 hyväksyttyjen muutosten 
voimaantulomääräykset: 

Lisäeläkesäännön muutokset tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. 

Muutoksia sovelletaan taloudelliseen tukeen edunjättäjän jälkeen, joka on kuollut 1. päivänä 
tammikuuta 2017 tai sen jälkeen. 

Lisäeläkesääntöön 1. päivänä joulukuuta 2017 hyväksyttyjen muutosten 
voimaantulomääräykset: 

Lisäeläkesäännön muutokset tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018. 

Muutoksia sovelletaan taloudelliseen tukeen edunjättäjän jälkeen, joka on kuollut 1. päivänä 
tammikuuta 2018 tai sen jälkeen. 

Lisäeläkesääntöön 30. päivänä marraskuuta 2018 hyväksyttyjen muutosten 
voimaantulomääräykset: 

Lisäeläkesäännön muutokset tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019. 

Muutoksia sovelletaan taloudelliseen tukeen edunjättäjän jälkeen, joka on kuollut 1. päivänä 
tammikuuta 2019 tai sen jälkeen. 

Lisäeläkesääntöön 5. päivänä maaliskuuta 2020 hyväksyttyjen muutosten 
voimaantulomääräykset: 

Lisäeläkesäännön muutokset tulevat voimaan 1. päivänä tammikuuta 2020. 

Muutoksia sovelletaan taloudelliseen tukeen edunjättäjän jälkeen, joka on kuollut 1. päivänä 
tammikuuta 2020 tai sen jälkeen. 

Lisäeläkesäännön 3 §:n 1 momentin ja 4 §:n 2 ja 3 momentin muutosta sovelletaan 
palvelussuhteeseen, joka on voimassa 1. päivänä tammikuuta 2020 tai sen jälkeen. 

Lisäeläkesääntöön 14. päivänä joulukuuta 2022 hyväksyttyjen muutosten 
voimaantulomääräykset: 

Lisäeläkesäännön muutokset tulevat voimaan 1. päivänä tammikuuta 2023. 

Muutoksia sovelletaan taloudelliseen tukeen edunjättäjän jälkeen, joka on kuollut 1. päivänä 
tammikuuta 2023 tai sen jälkeen. 

 

 


